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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

público que será realizada a abertura das propostas e a sessão de disputa da
LICITAÇÃO a seguir especificada na data e horário abaixo indicado. O Edital e seus
Anexos estão disponíveis no site https://www.gov.br/compras/pt-br. (UASG: 925162).
Qualquer informação ou esclarecimento poderá ser solicitado pelo e-mail:
pregao.semad@natal.rn.gov.br. A empresa que desejar participar do certame deverá
observar as regras contidas na Lei 10.520/2002, subsidiariamente pela Lei 8.666/1993,
e demais regras contidas no respectivo Edital. Abertura dia 25 de julho de 2022 - Hora:
09h. (Horário de Brasília/DF) no site: www.gov.br/compras.Comunicamos ainda, que o
processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, na Rua
Santo Antônio, 665 - Cidade Alta - Natal/RN, 4º andar, sala 404 - das 08h00min às
16h00min.

DESPACHO DE 12 DE JULHO DE 2022
Procedimento Licitatório: Adesão a ARP n° 002/2022
Processo n° 510.001/2022
Base Legal: Art. 15° da Lei n° 8.666/1993 e Decreto n° 7.892/2013
01 - ADJUDICO a Empresa O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 08.773.990/0001-02, que saiu vencedora no item: 1; totalizando o
valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para suprimento das
diversas secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó - RN.
02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o
julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Adesão a ARP
nº 002/2022, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei n° 10.520/2022, mantendo
a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada,
em favor da empresa relacionada anteriormente.
03 - DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação
da referida empresa.

Natal-RN, 12 de julho de 2022.
MARCOS FREIRE BEZERRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.083/2022 - SEMAD

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, objetivando
o grau de competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário seguem abaixo
elencados: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.083/2022 - SEMAD - PROCESSO: 007375/202145 - SMS . OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa
especializada para manutenção preventiva e corretiva com mão de obra, substituição
de peças e reposição de acessórios e componentes do equipamentos tipo: Empilhadeira
Elétrica EGV 16: modelo: egv 16 - g115 5466tr 664, peso sem bateria 981kg, peso
mínimo da bateria 290 kg, capacidade de carga 1.600kg, tensão da bateria 24v.
modelo: still, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo
de Referência (anexo I) parte integrante do edital.Edital disponível a partir de:
13/07/2022, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br .Entrega da Proposta: a partir
de 13/07/2022, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.Abertura: 26.07.2022 Hora: 09h00min. (Horário de Brasília/DF).Comunicamos ainda, que o processo se
encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, na Rua Santo Antônio,
665 - Cidade Alta - Natal/RN, 4º andar, sala 404 - das 08h00min às 16h00min.

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 501.002/2022
O pregoeiro torna público o REAPRAZAMENTO da sessão de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico N.º 026/2022, com sessão marcada para o dia 23 de julho
de 2022, às 08:01horas, que tem como objeto Aquisição de gêneros alimentícios. Informa
ainda, que a mesma fica REAPRAZADA para o dia 26 de julho de 2022 as 08:01horas. O
Edital encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e
www.jardimdoserido.rn.gov.br
Jardim do Seridó-RN, 12 de julho de 2022.
JAELYSON MAX PEREIRA DE MEDEIROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.07.07.020
O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio do Pregoeiro oficial assessorado
por sua equipe de apoio, torna público que às 14h00min do dia 01/08/2022 (Horário de
Brasília/DF), fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.07.07.020 tipo "menor preço por item". A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa
especializada para executar projeto de educação em saúde ambiental, voltado para
sustentabilidade das ações de saneamento nas comunidades rurais do município de Luís
Gomes, a fim de atender demanda específica da secretaria municipal de saúde de Luís
Gomes/RN, com recursos do Convênio nº 905770/2020, consignados na LOA 2022,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 10.520, 8.666. Na fase externa, o edital do certame
estará disponível gratuitamente nos endereços eletrônicos www.bbmnet.com.br,
www.luísgomesrn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail
cpl.lgomes@gmail.com e encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão
Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, a partir do dia
13/07/2022.

Natal-RN, 12 de julho de 2022.
MICHELE COELHO DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2022
Processo nº 518013/2022
O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN torna público a quem interessar
que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, dia 27 de julho de
2022 às 09:30 horas (horário de Brasília) a licitação na modalidade Pregão em sua forma
Eletrônica sob o nº 25/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisição gradual
de uniformes e acessórios de serigrafia, para a atender as necessidades do Município de
Nova Cruz/RN, tudo de acordo com o que determina a legislação vigente. O edital
encontra-se
disponível
nos
sites:
www.portaldecompraspublicas.com.br
e
www.novacruz.rn.gov.br. Informações através do e-mail: licitacaonovacruzrn@gmail.com.

Em 11 de julho de 2022.
LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.07.07.019
O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio do Pregoeiro oficial assessorado
por sua equipe de apoio, torna público que às 16h00min do dia 29/07/2022 (Horário de
Brasília/DF), fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.07.07.019 tipo "menor preço por item". A presente licitação tem por finalidade a escolha de empresa
especializada para eventual execução fracionada de mão obra para manutenção de
logradouros e prédios públicos, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos que
integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, com recursos próprios
e de convênios que deverão ser consignados na LOA 2022/2023, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
LEI Nº 10.520, 8.666. Na fase externa, o edital do certame estará disponível gratuitamente
nos endereços eletrônicos www.bbmnet.com.br, www.luísgomesrn.gov.br e tce.rn.gov.br,
podendo ser solicitado via e-mail cpl.lgomes@gmail.com e encontram-se à disposição dos
interessados na sala da Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís
Gomes/RN, a partir do dia 13/07/2022.

Nova Cruz-RN, 12 de julho de 2022.
ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÚ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNIO Nº 9/2022 - SRP
O Município de Paraú/RN, através da Prefeitura Municipal, por intermédio da
Pregoeira, torna público que às 10:00 horas do dia 25 de julho de 2022, fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN. O Edital e seus anexos encontram-se
à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, na Rua Padre Amaro, 111
- Centro, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser
solicitado através do e-mail: departamentolicitacaoparau@gmail.com, a partir da
publicação deste Aviso, no horário de expediente.

Em 11 de julho de 2022.
LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.07.07.018

Paraú - RN, 12 de julho de 2022.
FABIOLA DE ARAÚJO MORAIS
Pregoeiro

O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio do Pregoeiro oficial
assessorado por sua equipe de apoio, torna público que às 14h00min do dia
25/07/2022 (Horário de Brasília/DF), fará realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 2022.07.07.018 - tipo "menor preço por item". A presente licitação tem
por finalidade a escolha de empresa especializada para fornecimento fracionado de
material de limpeza e correlatos, a fim de atender demanda das secretarias e órgãos
que integram a estrutura administrativa do município de Luís Gomes/RN, com recursos
próprios e de convênios que deverão ser consignados na LOA 2022/2023,
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Nº 10.520, 8.666. Na fase externa, o edital do certame
estará disponível gratuitamente nos endereços eletrônicos www.bbmnet.com.br,
www.luísgomesrn.gov.br e tce.rn.gov.br, podendo ser solicitado via e-mail
cpl.lgomes@gmail.com e encontram-se à disposição dos interessados na sala da
Comissão Especial de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN, a partir do
dia 13/07/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA E FICA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022
PROCESSO N° 02.007- 062/2022.
O Pregoeiro da PMPF, torna público que no dia 26/07/2022 às 08h 01 min,
realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por lote, objetivando
registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de material elétrico
a ser utilizado na manutenção dos prédios públicos municipais e na manutenção da
iluminação
pública.
Edital
disponível
em:
licitafacil.tce.rn.gov.br,
www.portaldecompraspublicas.com.br, cpl@passaefica.rn.gov.br, Informações: (84) 9.81615550.

Em 11 de julho de 2022.
LINDONJONHSON DA SILVEIRA BATISTA

Passa e Fica-RN, 12 de Julho de 2022.
FLAVIANO CORREIA LISBOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS
HUMANOS E PREVIDÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022
PROCESSO N° 02.007- 062/2022.
O Pregoeiro da PMPF, torna público que no dia 26/07/2022 às 08h 01 min,
realizará licitação na modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por lote,
objetivando registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de
material elétrico a ser utilizado na manutenção dos prédios públicos municipais e na
manutenção da iluminação pública. Edital disponível em: licitafacil.tce.rn.gov.br,
www.portaldecompraspublicas.com.br, cpl@passaefica.rn.gov.br, Informações: (84)
9.8161-5550.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.084/2022- SEMAD
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 20210281765 - SME.
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para eventual aquisição de
material permanente, especificamente itens de mobiliário e equipamentos, conforme
condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (anexo I)
parte integrante do edital.
O Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Secretaria Municipal de Administração
- SEMAD da Prefeitura Municipal de Natal/RN, localizada na Rua Santo Antônio, 665 no
bairro da Cidade Alta em Natal/RN - CEP 59025-520, telefone (84) 3232-4985, tornam
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022071300267

Nº 131, quarta-feira, 13 de julho de 2022

Passa e Fica-RN, 12 de Julho de 2022.
FLAVIANO CORREIA LISBOA
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